ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“
Сутјеска бр. 2, Нови Сад
датум: 28.09.2017. године
дел. бр. 7546
Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама у вези јавне набавке број 10/17-1 –
набавка радова на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике) дворане ЈП
„СПЦ Војводина“
На основу члана 20. и 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
даје се следећи одговор на питање у вези Конкурсне документације за јавну набавку радова у
отвореном поступку – Радови на санацији електроенергетских инсталација спортске (велике)
дворане ЈП „СПЦ Војводина, број 10/17-1, а које је постављено електронском поштом, од стране
заинтересованог понуђача, дана: 25.09.2017. године, у 11,12 часова.
Питање заинтересованог понуђача:

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР. 10/17-1
Предмет :
Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈН ОП бр. 10/17-1
Поштовани,
У конкурсној документацији наведено је да понуђачи доставе уз понуду и узорке светиљки које
нуде и да је то саставни део понуде.
Да ли је потребно доставити узорке светиљки уколико се нуде конкурсном документацијом
наведени тип светиљки, пошто наведени произвођач светиљки није у могућности да тражене
узорке обезбеди за више потенцијалних понуђача који нуде његов производ.
Ауторизација указује на произвођача светиљки.
Одговор наручиоца:
Наручилац је конкурсном докуметацијом у делу „Спецификација радова“ - „Захтеви наручиоца“
утврдио обавезу да ,,... сви понуђачи доставе уз своје понуде и узорке светиљки које нуде, а које ће
бити враћене понуђачу по окончању поступка предметне јавне набавке. Понуђачу, који уз понуду
не достави узорке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива“.
Сходно наведеном, Наручилац остаје код свог захтева за доставу узорака светиљки, које мора
доставити сваки понуђач појединачно, у супротном поднета понуда без достављеног узорка ће
бити одбијена као неприхватљива.
Наручилац неће вршити измене Конкурсне документације.
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